
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Gp.mizs@gov.si
Številka: 4110-24/2019/6
Ljubljana: 13.5.2019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za uvrstitev novih projektov v  Načrt razvojnih programov

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 5. odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19; v nadaljevanju: ZIPRS1819) je Vlada 
Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2019 pod točko ……., sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 se skladno s priloženimi tabelami uvrstijo naslednji 
projekti:
3330-19-0015 Investicijsko vzdrževanje srednjih šol 2019-2022;
3330-19-0016 Investicijsko vzdrževanje dijaških domov 2019-2022;
3330-19-0017 Investicijsko vzdrževanje zavodov 2019-2022.

Številka: …………….
V Ljubljani, dne: ……………

Priloga: Tabela

STOJAN TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
- Ministrstvo za finance.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/



2

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– dr. Jernej Pikalo, minister
– Iztok Žigon, generalni direktor Direktorata za investicije

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

6. Presoja posledic za:
a) Javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:   
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.) 
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov
občinskih proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

/ / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za
 t + 1

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0015 –
Investicijsko 
vzdrževanje srednjih šol 
2019-2022

631810 Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje v 
srednjem šolstvu

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0015 –
Investicijsko 
vzdrževanje srednjih šol 
2019-2022

151610 
Intervencijska 
sredstva za 
investicije v 
srednjem šolstvu

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0016 -
Investicijsko 
vzdrževanje dijaških 
domov 2019-2022

239110 Investicije v 
dijaške domove 0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0017 -
Investicijsko 
vzdrževanje zavodov
2019-2022

632310 Investicije v 
zavode za 
usposabljanje

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR
II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t 
+ 1 

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-17-0018 
Investicijsko 
vzdrževanje v srednjem 
šolstvu

631810 Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje v 
srednjem šolstvu

1.757.575,00 
EUR

700.000,00 
EUR
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Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-17-0006 Nove 
investicije v srednjem 
šolstvu

631810 Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje v 
srednjem šolstvu

842.425,00 EUR 1.800.000,0
0 EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-17-0018 
Investicijsko 
vzdrževanje v srednjem 
šolstvu

151610 
Intervencijska 
sredstva za 
investicije v 
srednjem šolstvu

230.000,00 EUR 350.000,00 
EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-17-0019 
Investicijsko 
vzdrževanje DD

239110 Investicije v 
dijaške domove 40.000,00 EUR 85.214,95 

EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-19-0010 Nove 
investicije v dijaške 
domove

239110 Investicije v 
dijaške domove 320.000,00 EUR 434.785,05

EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-17-0020 
Investicijsko 
vzdrževanje in oprema 
zavodov

632310 Investicije v 
zavode za 
usposabljanje

270.000,00 EUR 123.000,00 
EUR

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-17-0007 Nove 
investicije v zavode za 
usposabljanje

632310 Investicije v 
zavode za 
usposabljanje

200.000,00 EUR 347.000,00 
EUR

SKUPAJ 3.660.000,00 
EUR

3.840.000,0
0 EUR

II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV: /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o NE
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normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                   Martina Vuk                                                     
                                               DRŽAVNA SEKRETARKA

Priloge:

– PRILOGA 1: Odpravek sklepa Vlade RS
– PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo
– PRILOGA 3: Obrazložitev,
– PRILOGA 4: 3x obrazec 3 – izpis iz DPS-06-73,
– PRILOGA 5: Mnenje Ministrstva za finance št. 4102-13/2019/168 z dne 15.4.2019
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PRILOGA 1

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
http://www.vlada.si/

Številka: …………………..
Datum: …………………….

Na podlagi 5. odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19; v nadaljevanju: 
ZIPRS18/19) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2019 pod točko ……., 
sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 se skladno s priloženimi tabelami uvrstijo 
naslednji projekti:
3330-19-0015 Investicijsko vzdrževanje srednjih šol 2019-2022;
3330-19-0016 Investicijsko vzdrževanje dijaških domov 2019-2022;
3330-19-0017 Investicijsko vzdrževanje zavodov 2019-2022.

Priloga: Tabela
Stojan TRAMTE

GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
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PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV:

Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novih programskih projektov:

3330-19-0015 Investicijsko vzdrževanje srednjih šol 2019-2022;
Program obsega investicijsko vzdrževalna dela in interventna dela na objektih in opremi 
srednjih šol ter nakup opreme za srednje šole. Ocenjena vrednost najprimernejše variante (3) je 
11.380.000,00 EUR. 

Namen investicijskega vzdrževanja objektov in opreme, nakupa opreme in financiranja 
interventnih del na objektih in opremi srednjih šol je sprotno vzdrževanje in popravila na 
stavbnem fondu, ki ga zavodi, katerih ustanovitelj je RS, potrebujejo za izvajanje dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja. Za investicijsko vzdrževalna dela se štejejo dela, s katerimi se ohranja 
objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport je v okviru svojega letnega načrta sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo 
nepremičnin in opreme dolžno zagotavljati v skladu z določili ZOFVI.

Cilji programa so:
- financiranje investicijsko vzdrževalnih del – izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in 

obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v 
konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in 
zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se 
posodobijo oz. izvedejo druge njihove izboljšave;

- financiranje rednih vzdrževalnih del - vsakoletna nujna opravila na šoli, ki omogočijo, da 
se odpravijo vse pomanjkljivosti in napake, nastale zaradi izvajanja programov na 
objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, 
oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in 
podobno, ter s katerimi se ne spreminja zmogljivosti inštalacij, opreme in tehnoloških 
naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, 
namembnosti in zunanjega videza objekta;

- zagotavljanje sredstev za popolnitev, posodobitev oz. nabavo nove didaktične opreme 
in sicer za:

o učno tehnologijo: didaktična oprema (prezentacijska in  AV oprema, 
laboratorijski pripomočki, inštrumenti in naprave), računalniška, strojna in 
programska oprema ter druga specialna oprema,

o pohištveno opremo: šolske mize in stoli, table, omare, pisarniška oprema,  
knjižnična pohištvena oprema in druga oprema za izvajanje programov in 
dejavnosti šole,

o drugo specialno opremo (bivanjsko, zdravstveno);

- zagotavljanje sredstev v primeru selitve in/ali racionalizacije izvedbe vzgojno-
izobraževalnega procesa javnih zavodov na pobudo ministrstva v smislu reševanja 
prostorske problematike zavodov;

- financiranje interventnih del, ki so nujna, da se odvrne nevarnost za življenje in 
premoženje, ki nastane ob naravnih nesrečah in drugih primerih višje sile ter v primerih, 
ko so ogroženi osnovni pogoji za življenje, oz. varnost ljudi in premoženja.

3330-19-0016 Investicijsko vzdrževanje dijaških domov 2019-2022;
Program obsega investicijsko vzdrževalna dela in interventna dela na objektih in opremi dijaških 
domov. Ocenjena vrednost najprimernejše variante (3) je 1.920.000,00 EUR. 
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Namen investicijskega vzdrževanja objektov in opreme, nakupa opreme in financiranja 
interventnih del na objektih in opremi dijaških domov je sprotno vzdrževanje in popravila na 
stavbnem fondu, ki ga zavodi, katerih ustanovitelj je RS, potrebujejo za izvajanje svoje 
dejavnosti. Za investicijsko vzdrževalna dela se štejejo dela, s katerimi se ohranja objekt v 
dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v 
okviru svojega letnega načrta sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo nepremičnin in 
opreme dolžno zagotavljati v skladu z določili ZOFVI.

Cilji programa so:
- financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi – izvedbo popravil, 

gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z 
njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, 
velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave 
in oprema pa se posodobijo oz. izvedejo druge njihove izboljšave;

- financiranje rednih vzdrževalnih del - vsakoletna nujna opravila na objektu in opremi, ki 
omogočijo, da se odpravijo vse pomanjkljivosti in napake, nastale zaradi izvajanja 
dejavnosti na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, 
popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom 
enakih dimenzij in podobno, ter s katerimi se ne spreminja zmogljivosti inštalacij, 
opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja 
zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;

- zagotavljanje sredstev v primeru selitve in/ali racionalizacije izvedbe dejavnosti javnih 
zavodov na pobudo ministrstva v smislu reševanja prostorske problematike zavodov;

- financiranje interventnih del, ki so nujna, da se odvrne nevarnost za življenje in 
premoženje, ki nastane ob naravnih nesrečah in drugih primerih višje sile ter v primerih, 
ko so ogroženi osnovni pogoji za življenje, oz. varnost ljudi in premoženja;

- financiranje izdelave predhodnih študij, projektne in investicijske dokumentacije za 
investicije v objekte zavodov za usposabljanje, ki bodo uvrščene v plan investicij v 
naslednjih letih.

3330-19-0017 Investicijsko vzdrževanje zavodov 2019-2022
Program obsega investicijsko vzdrževalna dela in interventna dela na objektih in opremi 
zavodov za usposabljanje. Ocenjena vrednost najprimernejše variante (3) je 1.880.000,00 EUR. 

Namen investicijskega vzdrževanja objektov in opreme, nakupa opreme in financiranja 
interventnih del na objektih in opremi zavodov za usposabljanje je sprotno vzdrževanje in 
popravila na stavbnem fondu, ki ga zavodi, katerih ustanovitelj je RS, potrebujejo za izvajanje 
svoje dejavnosti. Za investicijsko vzdrževalna dela se štejejo dela, s katerimi se ohranja objekt v 
dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v 
okviru svojega letnega načrta sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo nepremičnin in 
opreme dolžno zagotavljati v skladu z določili ZOFVI.

Cilji programa so:
- financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi – izvedbo popravil, 

gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z 
njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, 
velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave 
in oprema pa se posodobijo oz. izvedejo druge njihove izboljšave;

- financiranje rednih vzdrževalnih del - vsakoletna nujna opravila na objektu in opremi, ki 
omogočijo, da se odpravijo vse pomanjkljivosti in napake, nastale zaradi izvajanja 
dejavnosti na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, 
popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom 
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enakih dimenzij in podobno, ter s katerimi se ne spreminja zmogljivosti inštalacij, 
opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja 
zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;

- zagotavljanje sredstev v primeru selitve in/ali racionalizacije izvedbe dejavnosti javnih 
zavodov na pobudo ministrstva v smislu reševanja prostorske problematike zavodov;

- financiranje interventnih del, ki so nujna, da se odvrne nevarnost za življenje in 
premoženje, ki nastane ob naravnih nesrečah in drugih primerih višje sile ter v primerih, 
ko so ogroženi osnovni pogoji za življenje, oz. varnost ljudi in premoženja;

- financiranje izdelave predhodnih študij, projektne in investicijske dokumentacije za 
investicije v objekte zavodov za usposabljanje, ki bodo uvrščene v plan investicij v 
naslednjih letih.
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